
^Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. 

Претплатата за 1988 година изнесу-
ва 26.000 динари. Овој број чини 100 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

393. 
Врз основа на член 5 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија (^Службен весник на СРМ" бр. 20/88), Из-
вршниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РОКОТ ВО КОЈ УПРАВА-
ТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ ГО ПРЕЗЕМА ВРШЕ-
ЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ РАБОТИ ЗА ПО-
ТРЕБИТЕ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕ-ѕ 

ТО НА СР МАКЕДОНИЈА, РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГА-
, НИ НА УПРАВАТА И РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува рокот во кој Уп-

равата за заеднички работи го презема вршењето на 
одделни видови работи за потребите на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, републич-
ките органи на управата и републичките организа-
ции. 

Член 2 
Управата за заеднички работи при Извршниот 

совет на Собранието на СР Македонија на 21 јуни 
1988 година од Извршниот совет, републичките ор-
гани на управата и републичките организации го 
презема вршењето на следните работи и задачи: 

— финансиско-материјалните работи и задачи (из-
работка, следење и извршување на пресметката на 
средствата за работа на органот и финансискиот 
план на работната заедница, книгозодствено-сметко-
водни работи, работи и задачи во врска со пресмет-
ка на финансиско-материјални документи и ликвида-
тура, работи на фактурирање, набавка, чување и ко-
ристење на инвентарот, опремата и потрошениот ма-
теријал и други слични работи и задачи); 

— оперативно-технички работи и задачи (зада-
чи и работи на возачи на превозни средства, работи 
на обезбедување на згради на органите *на управата 
и стенографски и стено-дактилографски работи); 

— административно-технички работи и задачи 
(примање, распоредување и архивирање на поштата 
и други, слични канцелариски работи и задачи, ра-
боти и задачи на препишување и умножување на 
материјали, работи и задачи во врска со воспоста-
вување на внатрешни и надворешни телефонски 
врски); 

— стручно-технички работи и задачи,-
— помошни работи и задачи (пакување и испра-

ќање нау пошта, надворешна и интерна достава на 
пошта, работи и задачи на фотокопирни и други 

. апарати и одржување на хигиената). 
Во рокот определен во став 1 не се преземаат 

финансиско-материјалните работи и задачи на Ре-
публичкиот завод за статистика и административно-
техничките работи и задачи (примање, распоредува-
ње и архивирање на пошта и други' слични канцела-
риски работи и задачи), на Републичкиот завод за 
судски вештачења во областа на финансиите, ма-
теријалното работење и сообраќајот, 

Член з 
Оваа одлука влегура во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре 
публика Македонија" 

Бр. 23-1194/1 
21 јуни 1988 година 

Скопје 
' Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р 

394. 
Врз основа на член 6 од Законот за општествена 

контрола на цените, на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ", бр. 10/85), а во врока 
со точка 1 од Одлуката за пропишување мерка не-
посредна контрола на цените — давање согласност 
на цените на определени производи и услуги (^Служ-
бен весник на СЕМ" бр. 22/88), Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗГО-
ЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА .ДНЕВНИТЕ ИНФОР-
МАТИВНО-ПОЛИТИЧКИ ВЕСНИЦИ „НОВА МАКЕ-
ДОНИЈА", „ФЛАКА Е ВЛАЗЕРИМИТ" И „БИРЛИК" 

1. Се дава согласност на Одлуката *за зголему-
вање на цените на дневните информативно-политич-
ки весници „Нова Македонија" „Флака е влазеримит" 
и „Бирлик" бр. 02-1-362 Ј /1 од 7. VI. 1988 година на 
НИП РО „Нова Македонија" — Скопје, со која про-
дажните цени се зголемуваат и тоа: 

— „Нова Македонија" од 300 на 400 дин./при-
мерок, 

— „Флака е влазеримит" и „Бирлик" од 200 на 
300 дин./примерок. 

2. Цените од точката 1 на оваа одлука ќе се 
применуваат од 17. VI. 1988 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот .на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 23-1170/1 
16 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

395. 
Врз основа на член 61 од Законот за опште-

ствена заштита на децата (.,Службен весник па СРМ", 
бр. 6/81), Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА 

НЕДЕЛА 4 ВО ВРЕМЕТО ОД 1 ДО 7. X. 1988 
ГОДИНА 

I 
^Висината на придонесот на „Детска недела" што 

ќе се наплатува во времето од 1 до 7, X. 1988 го-
' дина изнесува; 
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1. На секој продаден влезен билет за театар, 
кино, уметничка изложба и други културни манифе-
стации, ако вредноста на влезниот билет изнесува: 

— до 200 динари; 
— над 200 динари; 
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот 

сообраќај, освен на печатени работи т - 8 динари; 
3. На секој продаден возен билет во железнич 

киот. автобускиот (меѓународниот и градскиот) и 
авионскиот сообраќај, ако вредноста на возниот би.-
лет изнесува: ^ 

— до 300 динари, 
— над 300 динари,-
4. На секој влезен билет за спортски натпревари 

и други спортски приредби, ако вредноста на влез-
ниот билет-изнесува: . 

— до 800 динари, 
— над 800 динари. 

II 
Придонесот на „Детска недела" се плаќа во мар-

кици кои за таа намена ги издава Сојузот на орга-
низациите за социјалистичко' воспитување на децата 
на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де 

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-1158/1 
16 јуни 1988 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

, м-р Глигорие Гоговски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА ПАТИШТА . 

192. 
Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од 

Законот за патишта („Службен весник на СРМ" бр. 
15/80, 26/80, 28/82 и 13/86) и член 18 од Статутот 
на Републичката самоуправна интересна заедница за 
патишта, Собранието на Републичката СИЗ за па-
тишта, на седницата одржана на 20 јуни 1988 година, 
донесе 

О Д Л У К А * 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА НА ПОСЕБНИОТ 
НАДОМЕСТ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД 
АВТОПАТОТ КУМАНОВО — ТИТОВ ВЕЛЕС ЗА ВО-

ЗИЛАТА РЕГИСТРИРАНИ ВО СФРЈ 

Член 1 
За употреба на магистралниот пат број 1 (авто-

пат) на делниците од Куманово' до Титов Велес се 
воведува плаќање на посебен надомест-за возилата 
регистрирани во СФРЈ. 

Член 2 
Висината на посебниот надомест за употреба на 

автопатот за возила ^регистрирани од СФРЈ се опре-
делува и тоа-. 

1. За возила со две осовини и висина до 1,3 м 
(кај предната осовина на возилото) за правците 

Куманово — Титов Велес 1.700 динари 
Куманово — Миладиновци 700 динари 
Петровец — Титов Велес 1.000 динари 
2. За возила со повеќе од две осовини и ^висина 

до 1,3 м. (кај предната осовина на бозилото)- за прав-
ците: 

Куманово Титов Велес 2.500 динари 
' Куманово — Миладиновци 1^000 динари 

Петровец -т- Титов Велес 1.500 динари 
3. За возила со две и три осовини и висина по-

голема од 1,3 м. (кај предната осовина на влечното . 
возило) за правците: 

Куманово — Титов Велес 5.100 динари 
џ Куманово — Миладиновци 2.100 динари 

Петровец — Титов Велес ' ' 3.000 динари 
4. За возила со повеќе од три осовини и висина 

поголема од 1,3 м (кај предната осовина на вози-
лото) за правците: 

Куманово — Титов Велес 10.200 динари 
Куманово — Миладиновци 4.200 динари 
Петровец — Титов Велес 6.000 динари 

Член 3 
Имателите на моторните возила можат да извр-

шат претплата за употреба на наведените делници 
од автопатот на начин и услови што со посебен акт 
ги утврдува Републичката СИЗ за патишта. 

Член 4 
' Средствата кои се остваруваат со наплата на по-

себниот надомест, се приходи на Републичката СИЗ 
за патишта и се уплатуваат на посебна сметка во 
Службата на општественото книговодство. 

4 Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за воведување и висината на 
посебниот надомест за употреба на магистралниот 
пат број 1 на делницата од Куманово — Титов Б'е-. 
лес („Службен весник на СРМ" бр. 50/87). 

I » 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нрт на објавувањето во' „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр.. 14-862/4 
20 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Таневски, е. р. 

* Одлуката за давање согласност на. Одлуката за 
воведување и висината на посебниот надомест за 
употреба на делницата од автопатот Куманово— Ти-
гров Велес за возила регистрирани во СФРЈ е доне-
сена од Собранието на СР Македонија на седницата 
од 21 јуни 1988 година. 

193. 
Врз основа на член 96 став 2 и член 99 од За-

конот за патишта (.,Службен весник на СРМ" бр. 
15/80, 26/80, 28/82 и 13/86) и член 18 од Статутот на 
Републичката самоуправна интересна 'заедница за па-
тишта, Собранието на Републичката СИЗ за патишта 
на седницата одржана на 20 јуни 1988 година, ја 
донесе следната 

О Д Л У К А * 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ И ВИСИНАТА" НА ПОСЕБНИОТ 
НАДОМЕСТ ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛНИЦИТЕ ОД 

АВТОПАТОТ КУМАНОВО — титов ВЕЛЕ;С ЗА 
ВОЗИЛА РЕГИСТРИРАНИ НАДВОР ОД СФРЈ 

Член ^ 
За употреба на магистралниот пат број 1 (авто-

пат) . на делниците од Куманово до Титов Велес се 
воведува плаќање џа посебен надомест за возилата 
регистрирани надвор, од СФРЈ. 

4 Член 2 
Висината на посебниот надомест за употреба на 

автопатот за возила регистрирани надвор од СФРЈ 
се определува и тоа: 

1. За возила со две осовини и висина до 1,3 м 
(кај предната осовина на возилото) за ' правците 

Куманово. — Титов Велес 6.000 динари 
Куманово — Миладиновци 2.500 динари 
Петровец — Титов Велес 3.500 динари 
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2. За возила со повеќе од две осовини и висина 
до 1,3 м. (кај предната осовина на возилото) за прав-
ците : 4 ' 

Куманово — Титов Велес 9.000 динари 
Куманово — Миладиновци 4.000, динари 
Петровец — Титов Велес 5.000 динари 
3. За возила со две и три осовини и висина по-

голема од 1,3 м (кај предната осовина на влечното 
возило) за правците: ^ ; ( 

Куманово — Титов Велес 18.000 динари 
Куманово — Миладиновци 8.000 динари 
Петровец — Титов Велес 10.000 динари 
4. За возила со повеќе од три осовини и висина 

поголема од 1,3 м (кај предната рсовина на вози-
лото) за правците: 

Куманово — Титов Велес 36.000 динари 
Куманово — Миладиновци 16.000 динари 
Петровец — Титов Велес .20.000 динари 

Член 3 
Средствата кои се остваруваат со наплата на по-

себниот надомест се приходи на Републичката СИЗ 
за патишта и се уплатуваат на посебна сметка во 
Службата на општественото книговодство. 

Член, 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија' \ 

Бр. 14-862/4 
20 јуни 1988 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Таневски, е. р. 

* Одлуката за давање согласност на Одлуката за 
воведување и висината на посебниот надомест за 
употреба на делниците од автопатот Куманово — Ти-
тов Велес за возилата регистрирани надвор од СФРЈ 
е донесена од Собранието на СР Македонија на сед-
ницата од 21 јуни 198Б година 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД , 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше 
нието Срегг бр. 510 од 6. V. 1988 година, на реги-
старска. влошка бр. 2-2211-0-0-0, го запишаа во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
задругата Земјоделска задруга „Богданчанка", О. Суб. 
О. — Богданци, ул. „Маршал Тито" бр. 86, под фир-
ма,- Земјоделска- задруга „Богданчанка", О. Суб. О. 
— Богданци, ул. „Маршал Тито" бр. 86. 

Задругата е организирана со Самоуправна спо-
годба за здружување на земјоделците во. земјодел 
ска задруга бр. 1/88 од 12. IV. 1988 година. 

Основачи на задругата се- Бранислав Ванев, Ри-
сто Данаилов; Александар Ванев,- Ристо Станчев,- То 
ме Цилев; Слобода Ванева; Михаил Јанев; Ристо 
Картошев; Димитар Поцев,- Ристо Тасов; Тодор Рог-
лев; Љинка Аврамова,- Марија Аврамова; Дељо Узу-
нов; Влков Тошо сите од Богданци. 

Основни дејности.- 0201"— земјоделско производ-
ство: 02011 — градинарство; 02012 — овоштарство; 
02013 — лозарство; 030003 — собирање на лековити 
растенија и шумски плодови; 020140 — сточарство; 
020201 — вршење на услуги и давање на совети на 
здружените земјоделци во врска со земјоделското 
производство; 070127 — промет на мало со хемиски 
производи (вештачки ѓубрива заштитни средства и 
други репроматеријали потребни за земјоделството). 

Споредни дејности* 070124 — промет на мало со 
огрев и градежен материјал; р70134 — промет на 

мало со мешана стока; 110109 — штедно-кредитно 
работење,- 080119 — организирање на угостителство и 
селски туризам. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис 
тапура во свое име и за своја сметка. 

За своите обврски сторени во правниот промет 
со трети лица, задругата одговара со сите свои сред-
ства 

За обврските на задругата одговараат ограниче-
но супсидијарно и здружените земјоделци во виси-
на на здружениот влог во износ од 50.000 динари за 
секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Стефановски 
Ванчо, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 510/88. у (147) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 599 од 23 V. 1988 година на реги-
старска влошка бр. 1-1123-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот ^ег^стар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Лирија", е. 
Отља — Куманово, со следните податоци: Се брише 
досегашниот застапник Јусуфи Бисим, в. д. директор, 
без ограничување, а се запишува новиот застапник 
Арифи Фета, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 599/88. ' . (148) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 462 од 19 V. 1988 година, на реги 

( старска влошка бр. 3-1471-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Општинската самоуп-
равна интересна заедница за здравствена заштита — 
Куманово со, Ц. О,, Куманово ул. „11 Октомври" 
бр. 2, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник в. д. секретар Звонимир Спасовски, и 
истиот се запишува како секретар, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 462/88. (149) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 340 од. 20. IV. 1988 година, на регис-

т а р с к а влошка бр. 2-2209-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на ГЗЗ 
под фирма: Градежно занаетчиска задруга „Галеб",~ 
О. Суб, О., Скопје ул. ,,Јане Сандански" бр. 74К-3, 
Скопје. 

Основачи на задругата се: Димовски Александар,-
Галевски Валентин ; Точевски ^ Крсто; Тумбевски Са-
шо; Јовановски Јаким и балевски Тодор. 

Основна дејност: 
189 — инсталација за водовод, гасни постројки 

и канализација у 
190 — инсталатерска .за централно греење и уре-

ди за климатизација; 
142 — електроинсталатерска, инсталирање на 

електрични водови, лифтови,. ст:етле**ки реклами и 
С Л И Ч Н О ; 

179 — молеро-фарбарска,-
184 — терацерска; 
174 — ѕидарска и фасадерска; 
175 — армирачка; 
178 — паркетарска; 
— 182 —г гипсарска и штукомермерска; 
180 — изолатерска,-
181 — изработка I и поставување на подови од 

вештачки смеси,-
185 — стакло-пезачка; 
183 — керамичарска; 
192 — градежно браварска. 
Задругата во правниот промет со трети лица иц 

тапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица, задругата одговара со сите свои сред-
ства, за обврските на задругата емчат и здружени-
те занаетчии — оснвва^и, суцсидијарно до висината 
на здружените влогови од 200 динари за секоја 
обврска. 
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Лице овластено за застапување, е Галевски То-
дор, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопанскт* суд во Скопје, Срег. 
бр. 340/88. (143) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше 
нието Срег. бр. 429 од 19. IV. 1988 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-2208-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
.станбената задруга под фирма: Станбена задруга 
„Нов Дом", О. Сол. О., Тетово, плоштад „М. Тито" 
бр. 25, Тетово. 

Станбената задруга „Нов Дом"^ Тетово е фор-
мирана во март 1988 година. 

Основачи на задругата се-. Ристоски Ристо; Ка-
мили Ирфан; Петре Стефчески,- Николоски Димит-
рија; Јован Булевски; Соколовски Васко; Абдија Фе-
раим; Глигур Апостолоски; Билали Јакуп,- Србино-
ски Љубе, Трпеческа Савица,- Исени Таип,- Дехар 
Зејнели; Павлоски Драган; Карирани Сулејман,- Ре-
цепи Амет,- Саљи Јонузи; Рамадани Надире; Мах-
*худи Махмуднедин; Алити Абдураман; Момир Мер-
џаноски; Даути Синан; Џеладини Ремзи и Атлевски 
Ѓоко. 

Основна дејност: 
1. вршење на лнвеститорски работи за изградба 

на семејни станбени станови како и деловни прос-
тории доколку истите се наоѓаат во станбената згра-
да во која се наоѓаат становите на членовите на за-
другата,-

2. организирање на штедење за станбената из 
градба на членовите на задругата,-

3. купување на станбени згради и станови како 
и деловни простории доколку истите се предвидени 
со станбената зграда, во која се наоѓа и станот на 
членот на задругата заинтересиран за вршење на 
дејност со личен труд, од општествено правни лица 
за потребите на своите членови; 

4. набавување на градежен и друг материјал и 
елементи потребни за изградба на станбени згради, 
станови и деловни простории за своите членови-

5. одржување на станови и станбени згради на 
членови на задругата. 

Станбената задруга истапува во правниот про-
мет со трети лица во свое име и за своја сметка. 

Станбената задруга во правниот' промет со трети 
лица истапува со целосна одговорност. 

За обврските на задругата во правниот промет 
со трети лица задругарите одговараат со сите свои 
средства од 50.000 динари секој задругар поеди-
нечно. 

Лице овластено за застапување е Драган Авра-
м о в и , в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. 
бр. 429/88. <144) 

О Б . Ј А И 

Врз основа на член 35 од Општествениот дого-
вор за измени и дополнувања на Општествениот до-
говор за заедничките основи и мерила за самоуп-
равното уредување на Односите во стекнувањето и 
распоредувањето на доходот "и чистиот доход и рас-
пределбата на средствата за лични доходи („Служ-
бен весник на ,СРМ" бр. 18/87), Координационо^ од-
бор 

О Б Ј А В У В А 

измени и дополнувања на планираните елементи за 
примена на мерилата за распоредувањето на чистиот 

доход во периодот јануари — јуни 1988 година, 
објавена во „Службен весник на СРМ" бр. 14/88 

1. Во точката 1, износот „211.200" динари (про-
сечен месечен пресметан чист личен доход по ^ ра-
ботник без средства за непосредна заедничка по-
трошувачка) се заменува со износот „224.000" ди-
нари. 

2. Во точката 3, просечната годишна стапка на 
акумулативност за сродната дејност 0501 — Високо-
градба од „22,1 °/о" се заменува со стапката од „7%". 

3. После точката 3 се додава нова точка 4 која 
гласи: 

„Средствата за непосредна заедничка потрошувач-
ка по работник за 1988 година изнесуваат 160.000 
динари". 

4. Точките 4 и 5 стануваат точки 5 .и 6. 

Координационен одбор 
Претседавач, 

Софија Тодорова, е. р. 

СОДРЖИНА 
' Страна 

393. Одлука за определување на рокот во кој 
Управата за заг-чички работи'го презема 
вршењето на одделни видови работи за 
потребите на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, републичките 
органи на управата и републичките ор-
ганизации — — — — — — — — 513 

394. Одлука за давање согласност на Одлуката 
за зголемување на цените на дневните 
информативно-политички весници „Нова 
Македонија", „Олака е влазеримит" и 
„Бирлик" — _ — — — __ — _ 513 

395. Одлука за висината на придонесот на 
„Детска недела" во времето од 1 до 7. 
X. 1988 година — — — — — — — 514 

Врз основа, на член 43 од Законот за судовите 
на здружениот труд, („Службен весник на СРМ" број 
41/75, 6/81, 42/8? тд ц /87), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на претседател на Основниот суд 

на здружениот труд во Штип 

Се повикуваат заинтересираните кандидати, кои 
ги исполнуваат условите од член 36 од Законот за 
судовите на здружениот труд, пријави со биографски 
податоци за дрижењето во работата и другите актив-
ности да поднесат до Комисијата за прашања на из-
борите и именувањата во рок од 30 дена од денот 
на објавувањето. 

Комисија за прашања на 
изборите и именувањата 
на Собранието на СРМ 

Општи акти на самоуправните 
интересни заедници 

СКОПЈЕ 

192. Одлука за воведување и висината на по-
посабниот надомест за употреба на дел-
ниците од автопатот Куманово — Титов 

% Велес за возилата регистрирани во СФРЈ $15 
)93. Одлука за воведување и висината на по-

себниот надомест за употреба на делник 
ците од автопатот Куманово — Титов Ве-
лес за возилата регистрирани надвор од 
СФРЈ — — — — — — — — — 515 
Објава за измени и дополнувања на пла-
нираните елементи за примена на мери-
лата за -^распоредувањето на чистиот доход 
во периодот јануари — јуни 1988 година 516 
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